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Protok61
z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 31

{e\p-

S

w zwi,!zku z ogloszeniem przez Prezydenta Miasta Lodzi 0 a go konkur
w formie
hkursowej do emiowania ofert
wsparcia realizacji zadania i powolania Komisji
w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania p licznego w zakresie
budzetu obywatelskiego na 2017 r. wydanie ksi,!-zki pt. "Zlotno i Z rowie w dokumentach
i pamiyci mieszkanc6w".
Komisja powolana zostala zarz,!dzeniem Nr 5091 /VIII16 Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji
zadania publicznego w zakresie budzetu obywatelskiego na 20 17 r. wydanie ksi,!zki
pt. "Zlotno i zdrowie w dokumentach i pamiyci mieszkanc6w" w skladzie:
1. Przewodnicz,!ca - Dagmara Smigielska - Dyrektor Wydzialu Kultury w Departamencie
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi ;
Czlonkowie:
2. Monika Ptasinska - inspektor w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji
Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi;
3. Agata Magin - podinspektor w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji
Spolecznej .~

Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi;

4.Artur Sk6rzak - kierownik oddzialu ds. Wsp61pracy z Organizacjami Pozarz'!-dowymi
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia
Urzydu Miasta Lodzi
5.

Barbara Slabicka - przedstawicielka Fundacji Promocji

W spierania Tw6rczosci

CONVIVO;
6. Aleksandra Glowacka - przedstawicielka Stowarzyszenia Orkiestry Kameralnej Polish
Camerata.
Lista obecnosci czlonk6w Komisji
Na wstypie Pani Agata Magin poinformowala czlonk6w komisji, ze do konkursu
wplynyla 1 oferta.
J.p.

I.

Nazwa i adres podmiotu
skladaj~cego ofert~

Centrum Ini cjatyw na rzecz Rozwoju REGIO,
ul. Kaminskiego 3/5 10k 43 , 91-427 L6di

Opis oferty

Wydanie ksi1!zki "Zfotno i zdrowie
w dokumentach i pamit(ci mieszkanc6w"

Po zapoznanJU

Z danymi oferenta, czlonkowie Komisji podpisali oswiadczenia

SH(

o niepozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym z oferentem bior'lcym udzial
w procedurze konkursowej , ktary moze budzi6 uzasadnion'l w'ltpliwosc, co do bezstronnosci
podczas oceniania ofert (zal'lcznik nr 2 do Zarz'ldzenia Nr 50911VIII16)
Przedmiotem

merytorycznej

cZysci posiedzenia Komisji

bylo

rozpatrzenie oferty

zgfoszonej przez organizacjy pozarz'ldow'l wymienion'l wart. 3 ust. 3 ustawy z dnja 24
kwietnia

2003

r.

0

dzialalnosci

pozytku

publicznego

0

wolontariacie

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), ktara l'lcznie spelnila nastypuj'lce
warunki:
a) prowadz'l dzialalnos6 statutow'l w zakresie objytym konkursem;
b) maj'l mozliwos6 realizacji zadania publicznego;
c) przedstawi'l oferty poprawnie sporz'ldzon'l na formularzu zgodnym ze wzorem
okreslonym

w

aktualnym

rozporz'ldzeniu

ministra

wlasciwego

do

sprawa

zabezpieczenia spolecznego;
d) zamierzaj'l realizowa6 zadanie na rzecz mieszkailcaw Lodzi.
L~czna

kwota zaplanowana na realizacj-r zadania - 20.000 zl.

Oferty nalezalo sklada6 na formularzu , ktarego wzar okresla rozporz'ldzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoraw ofert
i ramowych wzoraw umaw dotycz'lcych realizacji zadan publicznych oraz wzoraw
sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do pobrania pod adresem
internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl),
Portalu

na

"Ladz

Aktywnych

Obywateli"

(http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. w punkcie kancelaryjnym Urzydu
Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w postaci papierowej. Do oferty nalezalo dol'lczy6:
a) oswiadczenie
b)

0

nieposiadaniu zobowi'lzan wobec Miasta Lodzi;

aktualny odpis z Krajowego Rejestru S'ldowego (jedynie w sytuacji gdy jest
on niedostypny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawied liwosci);

c)

statut (jesli podmiot jest zobowi'lzany do jego posiadania);

W wyniku dyskusji nad zawartosci'l merytoryczn'l oferty czlonkowie Komisji stwierdzili,
ze elementy dotycz'lce promocji i upowszechniania ksi'lzki nie zostaly wystarczaj'lco
doprecyzowane w zwi'lzku z tym Komisja poprosila

2

0

spotkanie z oferentem w celu

om6wienia kwestii promocji oraz dystrybucji ksiqzki. Kolejne spotkanie komisji z oferentem
zaplanowane zostalo na 2 lutego 2017 r.
W zwiqzku z powyzszym podczas tego posiedzenia Komisja ni e ocenila oferty w skali

punktowej i nie rozdysponowala kwoty przeznaczonej na realizacjy zadania.
Na tym protok61 zakonczono.

1. Dagmara Smigielska - dyrektor Wydzialu

Komunikacji

Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi ;

2. Monika Ptasinska - inspektor w Wydziale Kultury w Depart
Spo!ecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi;

...... ~~~.. .f~~\te.... ..:........................... .. ............ .... ............ ............ ....
3. Agata Magin - podinspektor w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji
Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi;

Q

.......... ... ... ... .. .. ... .... ...... .. ..... .... .. ...... ... .. ..... ..... :.~~'~ .......... ..... ..... .. ..... .. ........ .
4. Artur Sk6rzak -

kierownik oddzialu ds. Wsp61pracy z Organizacjami Pozarzqdowymi

w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia

~I ~.~~.~.~~~~.t.~ .~~~~.i
..

5.

........

~ ~.~
....

............. ........ .. .. .. ..... .

Barbara Slabicka - przedstawicielka Fundacji Promocji i Wspierania Tw6rczosci

CONVIVO;

... .... ... ... ................'O~~b-1~
.... ................ ......... .. ... ...... ........ .......... ..... ..... .... ... .. .. ..
~

I

6. Aleksandra Glowacka - przedstawicielka Stowarzyszenia Orkiestry Kameralnej Polish
Camerata.
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Protok61 sporz~dzila: Agata Magin

0/"1''''

L6di, dnia 31 stycznia 2017 r.

3

Notatka ze spotkania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie
ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie budzetu
obywatelskiego na 2017 r. wydanie ksi~zki pt. "Zlotno i zdrowie w dokumentach
i pami~ci mieszkanc6w"
Spotkanie odbylo

W

si~

spotkaniu

dnia 2 lutego 2017 r. w Wydziale Kultury

uczestniczyli

Przewodnicz'!-ca

oraz

Urz~du

Miasta Lodzi.

czlonkowie

Komisji

oraz

przedstawiciel oferenta, kt6ry zlozy! wniosek na wydanie ksiCj.Zki.

Oferent zosta! poproszony

0

zweryfikowanie wniosku pod wzglydem finansowym ,

jak i rozpisanie w spos6b bardziej precyzyjny dystrybucji ksi,!-zek wsr6d mieszkanc6w Zlotna.

Oferent zobowi'!-zal siy do naniesienia zmian i przyslanie ich poczt'!- elektroniczn,!do Wydzialu Kultury do dnia 71utego 2017 roku.

Notatk y sporz/!dzila: Agata Magin

Q(
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L6dz, dnia 2 lutego 2017 r.

4

Prolokbl
z posil'lIzl' nia I\:omisji l\:onlilll'SOWCj W IInill IS IlIlcgo 2017 r.
\\ 1. \\ i~Vkll I .

ogIOS/.l'llil'1ll pr/.l'/. PrcI.ylil'llta Mi<lst<l I.ml/i otW<lrtl'go kOllklll'slI okrt W Il)J'Jllil'
\\ s p~lrci~1 rl'~tli/.~lcji 1.~llbnia i powol<lnia KOlllisji Konkursowc,i do opiniow~lIli'l oll.' rt
\\ ol\\<lrIYIll konkllrsil' okrt w Il)J'Jllic pmvicr/.cni'l rl·,tli/.<lc.ii /',Ili<lni<l pllhlic/,nl'go w l.aKrcsic
hllli i.l'Ili ohywatl' lskicgo IHI 2017 r. wYlhlllic ksiqi..ki pI. .Jlotno i /.drowic w dokllll1cntach
i p'lllli~ci ll1ics/.kalldlw··.
Polio.as posil'dzl'nia w dniu 15 11Itl'go 20 17 roku KOl1lis.ia zapoznala si y z uzupclnionym
\\ Ilioskil'm pana Macil',ia Kroncnhcrga oral. wypclnila karty occny I1lcrytorycznc.i okrty.
()i'crt<l u/.yska la srl'dni"

24.66 pk!. dziyki CZl'Il1U nrcrta zosta la pozytywnil' zaopin iowana

i I.<lrckomcndowana do dofinansowania.
KOl1lisja rozdysponowala kwoty 20.000,00 zt
Na tYI1l protok61 zakollczono.
1.l)agl1lara Smigiciska -

/

dyrcktor Wydzia lu Kultury w j ) ertan

KOlllunikac,ii

Spokczlll'.i i Idrowia Urzydu Miasta Lodzi:
................. .. ...... ....... ............................. . ......... .. ..

. .. .......... .

2. IVlonika Ptasillska - illspcktor w Wydzialc Kultury w Dcpartalllcncic Komunikac,ii
Spokczllc.i i Zdrowia Urzc;du Miasta Lodzi:

.~~ ... .f~~~ .. :................................... ........... ...................... .. ...... .
3.Agata Magin SpoleczneJ i

ZdroWla~rz,dU ~ Jast~ LO~Zl' .. ................ Q: ~Qt)t:~ ..................... .

4. Artur Sk6rzak w

podinspektor w Wydziale Ku ltury w Depar1amencie Komunikacji

kierownik oddzialu ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarz<ldowymi

Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia

urz,dU~lasta~o~zi

.........

& . . . ~, . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .

Barbara Slabicka - przedstawicielka Fundacji Promocji i Wspierania Tw6rczosci

5.

~

CONVIVO;

.............. ...... :.......y .~~~.~ ................................... . .................. .

6. Aleksandra Glowacka - przedstawicielka Stowarzyszenia Orkiestry Kameralnej Polish

......

~a~erat if.£~

Protokot

....

. . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .

sporz~dzita: Agata Magin Q.'~1·~

L6di:, dn ia I 5 lutego 20 I7 r.
Smigielska
5

